Nativity of the Blessed Virgin Mary Parish
Švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapija
Serving the Lithuanian Community
and the residents of Marquette Park since 1927
A member of the Marquette Park Catholic Campus
Balandžio 24, 2022—April 24, 2022
Sunday of Divine Mercy
II Velykų Sekmadienis
(Atvelykis)
Komunijos priegiesmis:
“Pridėk čia ranką ir apžiūrėk vinių vietą;
Jau nebebūk netikintis, - būk tikintis”, alelliuja.
Lithuanian/Lietuviškai - Šv. Mišios kasdien: 8:30am
4:00pm Šeštadienį (Sekmadienio Vigilija)
SUNDAYS — SEKMADIENIAIS:
English: 9:30am & Lietuviškai: 11:00am

PARISH STAFF:
Pastor - Rev. Jaunius Kelpšas
Lithuanian Ministry - Rev. Gediminas Keršys
Secretary - Audra Zakarauskas
Business Manager - Bill Carroll
Organist - Ričardas Sokas
Organist - Giedrė Sokas

HOLY DAYS—Švenčių Dienomis: 11:00am Lt/Eng

Parish Office: 6812 South Washtenaw Ave.
Chicago, IL 60629
Phone: 773-776-4600 Fax: 773-776-0677
E-mail: nativity6812@yahoo.com
Website: chicagonativitybvm.org
Facebook : Nativity BVM
Youtube.com/draugolaikrastis

Atliepiamoji psalmė:

(tiesioginė šv. Mišių transliacija internetu)

OFFICE HOURS: Parapijos Raštinės valandos:

Monday—Friday— šiokiadieniais 9:00am—4:00pm

Novena to Our Lady of Šiluva
Novena Šiluvos Marijai
The 13th of every Month—6:00pm
Kiekvieną mėnesį 13 dieną—6:00pm
Baptism - contact the priest;
Krikštas—susitarti su kunigu;
Sacrament of Reconciliation—Susitaikymas:
Saturdays—Šeštadieniais 3:00—3:45pm

Anointing of the sick: Contact the Rectory.
Ligonių Patepimo Sakramentas: Susitarti su kunigu.

Marriage: Make an appointment with a pastor.
You must contact 6 months before date of Marriage.

Santuokos Sakramentas: Susisiekite su klebonu.
Ne vėliau kaip 6 mėn prieš santuokos datą.
NEW PARISHIONERS—Register in parish rectory.
Nauji parapijiečiai registruojami parapijos raštinėje.

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
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Weekly amount needed for budget: $ 4450

Amount under budget: ( 89 )
Saturday–Šeštadienis –April 23–Balandžio 23d.
4:00pm-už parapijiečius
† Barbara Paulikas// † Mary Novitsky
† Deceased members of the Saul Family

Sunday—Sekmadienis–April 24, – Baland. 24d.
9:30am - for parishioners
† Jakub Szydagis
11:00am—už parapijiečius
† Jonas ir Genovaitė Miglinas
† Angelė Katelytė Lawler (req. M. & J. Smilga)
† Jonas Miglinas (req. G. Butenas)
† Kęstutis Vasiliauskas
† Stanislovas Vilutis
† Jonas Valiūnas (1 met.) (meldž. žmona Sigita)
† Darius Stankevičius
† Irena Bukaveckienė (8met.)
† Jurgis Likanderis (5met.)
† Scott Kaska (4 men.)
† Rimantas Pumputis (req. M. Smilga)
† David Olson
† Aurelija Kriaučiūnienė (req. N. Šumskis)
†Adolfina Mickienė
Dievo palaimos ir sveikatos:
Jurgitai gimtadienio proga ir jos šeimai

2:00-3:00pm-Šventoji valanda-Holy Hour

Sunday of Divine Mercy
All are invited to come and pray together.
Dieviškojo Gailestingumo sekmadienį
visus kviečiame į adoraciją, nuo 2-3 val.p.p. bažnyčioje.

Monday-Pirmadienis—April 25,- Balandžio 25d.
8:30am- † Charlie Albert Thurston
† Stasė Mikelevičius (req. Z. Lapp)
Tuesday—Antradienis—April 26, - Balandžio 26d.
8:30am– † Tony Novitsky, Jr.
† Stasė Mikelevičius (req. A. Rasutis)
Wednesday–Trečiadienis–April 27,–Baland. 27d.
8:30am – † Toni Novitsky, Sr.
† Stasė Mikelevičius (req. Z. Lapp)

April 9/10

Collected at church: $ 3755
Received at Rectory: $ 520
Received by PayPal: $ 432
Total: $ 4707
$ 1000 H. Malukas
$ 160 B. Jančiukas
$ 150 A. Liutkus

$ 200 atminimui a.a. Aurelija Kriaučiūnienė,
aukoja N. Šumskis
Easter Donations
$ 190 I. Meilė
$ 150 R. Juškaitis
$ 100 R. Švelnytė
$ 60 B. Jančiukas
$ 50 T. Courson
Easter Flowers
$ 50 J. Zakarka; $ 25 A. Rašymas
Gavėnios Gerumo Krepšelis

Šiais metais Gavėnios metu surinkome $ 1,528. Jūsų
paaukoti pinigėliai bus panaudoti pabėgėlių iš Ukrainos
poreikiams Lietuvoje atliepti. Esame
labai dėkingi visiems, kas padeda ir
prisideda prie pagalbos
ukrainiečiams.
Ypatingai trūksta paramos žmonių
aprūpinimui apatiniu trikotažu – tiek
vaikams, tiek moterims. Tikėtina,
kad šiems poreikiams skirsime gautą
auką.
During this Lent season we collected $ 1,528.00. All
donations were sent to Lithuania for helping the
Ukrainian people.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.
Thank you for your generosity.
God bless you all!

Thursday-Ketvirtadienis–April 28,- Baland. 28d.
8:30am– † Bronė Ragauskienė
† Stasė Mikelevičius (req. A. Rasutis)

Melskimės už mirusius /Let us pray for our deceased

Friday–Penktadienis— April 29, – Balandžio 29d.
8:30am— † Joseph Banky (45met.)
† Krikščiūnų ir Šmulkščių šeimų mirusius

† JONAS SPURGIS
† ROLANDAS STANINA

Saturday– Šeštadienis –April 30,- Balandžio 30d.
4:00pm– už parapijiečius
† Estelle Novitsky
† Stasė Mikelevičius (req. Mikalunas Family)
Sunday- Sekmadienis– May 1,- Gegužės 1d.
9:30am— for parishioners

11:00am — už parapijiečius
† Ona Žukauskas
† Jonas Gibaitis
† Stasė Mikelevičienė (req. Dalia Custardo su šeima)
† Jadvyga Kaunienė ir šeimos mirusius
† Adelė Šilanskienė ir šeimos mirusius
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Unless I See - I Will Not Believe

„Mano Viešpats ir mano Dievas.“

The Risen Lord Jesus revealed the glory of his resurrection to
his disciples gradually and over a period of time. Even after
the apostles saw the empty tomb and heard the reports of Jesus' appearance to the women, they were still weak in faith
and fearful of being arrested by the Jewish authorities. When
Jesus appeared to them he offered proofs of his resurrection
by showing them the wounds of his passion, his pierced
hands and side. He calmed their fears and brought them
peace, the peace which reconciles sinners and makes us
friends of God. Jesus did something which only love
and trust can do. He commissioned his weak and timid
apostles to bring the good news of the Gospel to the
ends of the earth. This sending out of the disciples is
parallel to the sending out of Jesus by his heavenly
Father. Jesus fulfilled his mission through his perfect
love and obedience to the will of his Father. He called
his first disciples and he now calls each one of us to do
the same. The last apostle to meet the resurrected Lord
was the first to go with him to Jerusalem at Passover
time. The apostle Thomas was a natural pessimist.
When Jesus proposed that they visit Lazarus after receiving news of his illness, Thomas said to the disciples: "Let us also go, that we may die with him" (John
11:16). While Thomas deeply loved the Lord, he lacked
the courage to stand with Jesus in his passion and crucifixion. After Jesus' death, Thomas made the mistake
of withdrawing from the other apostles. He doubted the
women who saw the resurrected Jesus and he doubted
his own fellow apostles.
When Thomas finally had the courage to rejoin the other
apostles, the Lord Jesus made his presence known to him and
reassured him that he had indeed overcome death and risen
again. When Thomas recognized his Master, he believed and
exclaimed that Jesus was truly Lord and truly God! Through
the gift of faith we, too, proclaim that Jesus is our personal
Lord and our God. He died and rose that we, too, might have
new life in him. The Lord offers each of us new life in his
Holy Spirit that we may know him personally and walk in
this new way of life through the power of his resurrection.
“Lord Jesus Christ, through your victory over sin and death
you have overcome all the powers of sin and darkness. Help
me to draw near to you and to trust in your life-giving word.
Fill me with your Holy Spirit and strengthen my faith in your
promises and my hope in the power of your resurrection. “

Jėzus pasakė Tomui: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti,
kurie tiki nematę“ (Jn 20, 29). Žodžiai, pilni dieviškojo autoriteto, išganingas patarimas, duotas ne tik Tomui, bet ir
visiems kitiems, kurie nori užmegzti santykį su Dievu ir
išgelbėti savo sielą! Taigi, ko Jėzus norėjo iš savo mokinio?
Ar šis nebuvo išgirdęs išpažįstant tikėjimą, kuris jį nuo šiol
persmelks? Beje, ar Tomas buvo toks kaltas dėl to, kad
troško
asmeniškos
patirties prieš patikėdamas
nuostabiausiu iš stebuklų?
Ar jis privalėjo remtis
Petru ir kitais, iš baimės
įžeisti
Mokytoją,
prieštaraudamas jų liudijimui? Argi jis neįrodė
atsargumo nepatikėdamas
tol,
kol pats
gerai
neatskleis kitų argumentų,
kad viskas buvo taip, kaip
jam pasakojo broliai?
Taip, Tomas buvo išmintingas ir atsargus žmogus,
kuris per daug nepasitikėjo, jį galima laikyti
modeliu
daugelio
krikščionių, kurie apie
tikėjimo
dalykus
sprendžia ir mąsto kaip jis. Tačiau koks slegiantis dėl tokio
persmelkiančio švelnumo yra šis Jėzaus priekaištas! Jis
teikėsi nusileisti su nepaaiškinamu atlaidumu, būti įžūliai
patikrintas, nes to Tomas išdrįso paprašyti – dabar, kai mokinys dreba prieš dieviškąjį Prisikėlusįjį ir kai jis sušunka
didžiai susijaudinęs: „O! Jūs tikrai esate mano Viešpats ir
mano Dievas!“ – Jėzus maloningai jo neišbara, nors jis buvo
to nusipelnęs. Už tokį įžūlumą, tokį netikėjimą reikia nubausti, ir ta bausmė bus tai, kad Tomas išgirs: „Tu įtikėjai,
nes pamatei“.
Bet ar Tomas privalėjo tikėti nematęs? Ir kas gali tuo abejoti? Ne tik Tomas, bet visi apaštalai turėjo tikėti savo
mokytojo prisikėlimu, net prieš tai, kai jis jiems pasirodė.
Argi jie negyveno trejus metus jo draugijoje? Ar nematė jo
patvirtinimų dieviškiausiais stebuklais, kad jis yra Mesijas ir
Dievo Sūnus? Ar jis jiems nebuvo pranešęs apie savo
prisikėlimą trečią dieną po mirties? Argi jis nekalbėjo apie
savo Kančios pažeminimą ir skausmus dar neseniai
keliaujant į Jeruzalę, kad jis bus suimtas žydų ir atiduotas
pagonims, kad jis bus nuplaktas, apspjaudytas ir nužudytas?
Tėvas Prosperas Geranžė, † 1875

Responsorial Psalm

Give thanks to the Lord for he is good,
his love is everlasting.
KVIEČIAME TAPTI MŪSŲ PARAPIJOS NARIAIS

Klebonas, kun. Jaunius, maloniai kviečia naujus narius įsijungti
į mūsų parapijos gretas. Registruotis galima parapijos rašinėje.
Maloniai jūsų laukiame mūsų parapijos šeimoje!

New Parishioners

We welcome new parishioners. If you have an interest in
Nativity BVM Church, please stop by the parish rectory
(6812 S. Washtenaw) and fill out a registration form.

Let us pray for all the sick of our parish
Melskimės už parapijos sergančius
Christy Rizzuto, Norma Siordia, Elena Šulskis,
Sigitas Balsys, Julija Smilgienė, Vytautas Beleška,
Birutė Saldukaitė, Mary Lally, Kęstutis Bagdonas,
Julie Zakarka, Claude Hittenger.
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Gerbiami Broliai ir Sesės Šauliai, Mūsų
Bendražygiai ir Bendraminčiai,
Suskambo Velykų varpai sidabriniai –
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir žydrynėj...
Ir Kristus, ir žemė, tiek skausmo iškentę,
Mums atneša linksmą pavasario šventę...
(P.Vaičiūnas)
Nuoširdžiai sveikiname su Šv.Velykų – Kristaus
Prisikėlimo švente!
Su šauliška pagarba
Stasys IGNATAVIČIUS
LŠS V. Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas,
Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius
Rytmečio Rasa/Morning Dew a multi art poetry/
photography book by author Rasa Stefania Miliauskas
Colorful illustrations-text in English & Lithuanian
Available at: Balzekas Museum and Draugas newspaper in Chicago, IL; Three Moons Fiberworks in Chesterton, IN; on Etsy,
at DewAndMe or overseas at www.patogupirkti.lt and by emailing the author at morningdewpoetry@gmail.com.
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Lietuvių Opera Čikagoje pristato G. Bizet operą
“CARMEN”, gegužės 1d., 3:00 val. po pietų
J. Sterling Morton H.S. Audtorium
2423 S. Austin Blvd. Cicero, IL
Informacija dėl bilietų tel.
773-547-0520 arba 708-692-8934
Iš Lemonto yra organizuojamas autobusas važiuoti į operą.
Autobusas išvyksta nuo Pasaulio lietuvių centro 1:30val.p.p.
Norintys vykti autobusu prašome registruotis skambinant tel.
773-719-1003 arba 630-257-8787.
Dėl žinučių žiniaraštyje prašome kreiptis į parapijos raštinę
tel. 773-776-4600 ar rašyti elektroniniu paštu sekretorei
Audrai Zakarauskas nativity6812@yahoo.com
Kviečiame maldai/Prayer group

The Legion of Mary will meet this Tuesday at
5:30 p.m. in the parish hall. All are invited to attend.
For more information contact Mark (312) 934-1349

Marijos Legionas renkasi šį antradienį, rinksis 5:30 val.
vak. parapijos salėje. Kviečiame dalyvauti. Dėl daugiau
informacijos skambinkite Marytei Smilgaitei
(773)-767-9570).
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